
„Футболна България“ е годишен алманах, специално издание 
на вестник „Меридиан Мач“. Излиза ежегодно от 1990 г., а 
от 2004 г. като пълноцветно луксозно списание.

В 48-странична книжка, посветена на стартиращата 
Първа лига, ще бъдат представени всички 14 участници 
в шампионата с плакатни снимки, пълна статистика 
на играчите и треньора. В изданието ще присъства 
безпрецедентна статистика на българското участие 
в евротурнирите, както и вечните ранглисти на 
„А“ група. Ще бъде отделено подобаващо място на 
националния отбор и съдиите, ръководещи мачовете 
от Първа лига. Голямата изненада за читателите 
ще е специален плакат на шампиона.

Списанието ще се вложи в пълния тираж 
на най-големия спортен всекидневник в 
България на 14 юли 2017 г.

„ФУТБОЛНА БЪЛГАРИЯ“ - ЛУКСОЗНИЯТ СТАТИСТИЧЕСКИ ГИД 
НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

ОТСТЪПКИ ЗА БРОЙ 
ЗАЯВЕНИ РЕКЛАМИ:

2 публикации 3%
6 публикации 10%
12 публикации 20%

УТЕЖНЕНИЯ

За фиксирано място на 
тематична страница 
+20%

За платени публикации
+20% (върху стойността на 
съответната рекламна площ)

Технически параметри:
Файлови формати: TIFF или EPS - 8 версия (всички 

текстове в криви)
Цветност: CMYK (без допълнителни цветове). 
Резолюция: 300 dpi 
Черният цвят върху цветна подложка да бъде overprint 
black.
Рекламите да са придружени с дигитални цветни 
проби, за да се гарантира коректно отпечатване.
Освен визията на рекламата, да не се слагат 
допълнително марки за обрязване, пасери, скали или 
други елементи, които променят крайния размер на 
рекламата.
Препоръчително е да не се поставят важни елементи, 
като лога или текстове, на по-малко от 5 мм от ножа, 
освен ако това не е дизайнерско решение.

2 корица

3 корица

4 корица

вътрешно фолио (две цели страници)

вътрешна цяла страница

½ страница, хоризонтално

⅓ страница, хоризонтално

⅓ страница, вертикално

¼ страница

Брандиране на рубрики: (височина 35 мм)

на 1 страница

на 2 страници

до 6 страници

2 500 лв.

2 500 лв.

3 000 лв.

3 000 лв. 

1 800 лв. 

1 000 лв. 

800 лв. 

800 лв. 

600 лв. 

 

500 лв. 

1000 лв. 

2500 лв.

1/3 СТРАНИЦА
необрязан формат: 210/102,33 мм
обрязан формат: 205/99 мм

1/3 СТРАНИЦА
необрязан формат: 70/307 мм
обрязан формат: 68,3/297 мм

1/3 1/3

1/4 СТРАНИЦА
необрязан формат: 105/153,5 мм
обрязан формат: 102,5/148,5 мм

ФОРМАТ НА 
СТРАНИЦАТА 

1/2 1/41/2

1/2 СТРАНИЦА
необрязан формат: 210/153,5 мм
обрязан формат: 205/148,5 мм

1/2 СТРАНИЦА
необрязан формат: 105/307 мм
обрязан формат: 102,5/297 мм

необрязан формат: 210/307 мм
обрязан формат: 205/297 мм

*Цените са без ДДС
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